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الموسم الناجح ..والرجال المفخرة

االفتتاحية

يف مثل هذه الأيام املباركة من كل عام يتوافد املاليني من �ضيوف الرحمن من كل �أرجاء
املعمورة �إلى �أر�ض احلرمني ال�شريفني لأداء فري�ضة احلج ،فيجدون حلظة و�صولهم عرب
جميع املنافذ الربية والبحرية واجلوية اال�ستقباالت احلافلة من جميع اجلهات املعنية
باململكة العربية ال�سعودية ،ويف مقدمتها الأجهزة الأمنية التي حت�شد منظوماتها الرئي�سة
لتقدم �أعلى م�ستويات اخلدمة ت�أمين ًا ل�سالمة احلجاج وتوفري ًا لراحتهم وكل ما يحتاجونه
من متطلبات ،فه�ؤالء الرجال يقومون ب�إجراءات �أمنية �ضخمة ويتحملون م�س�ؤوليات
ج�سيمة ،ال يقوى على حملها �إال من انفرد بتميز منقطع النظري ،فرجال الأمن
ال�سعوديون قادرون مبا يحملونه من انتماء وتدريب على حتقيق تلك الإجنازات
يف تنظيم حركة احلجاج داخل امل�شاعر املقد�سة ،ويديرون ح�شود ًا ب�شرية �ضخمة
تتجاوز الثالثة ماليني حاج يجتمعون يف مكان واحد ،ويف وقت واحد ،ويف جتربة مل
ي�شهد لها العامل مثي ًال ..جتربة فيها التج�سيد الفعلي احلي لأكرب حتد �أمني على م�ستوى
العامل.
ً
ً
لقد �سجل حج هذا العام جناحا منقطع النظري بف�ضل اهلل �أوال ثم باجلهود اجلبارة للمملكة العربية ال�سعودية على خمتلف
م�ستويات العمل الأمني ال�شامل ويف مقدمتها الأمن ال�صحي الذي �سجل تفوق ًا على املعايري الدولية ملنظمة ال�صحة العاملية..
وغريها من املنظمات الدولية املتخ�ص�صة ،ولقد قدم رجال الأمن ال�سعوديون ل�ضيوف الرحمن خدمات تعد مفخرة لكل
م�سلم ،وتناقلت و�سائل التوا�صل االجتماعي خدمات �أبهرت املراقبني الذين �أفردوا عدد ًا من امل�شاهد الإن�سانية لرجال
الأمن ،فهذا رجل �أمن يغ�سل وجه حاج �أرهقته حرارة ال�شم�س ،وذاك ي�ساعد م�سن ًا يف الو�صول �إلى احلجر الأ�سود ،و�آخر
يحمل على ظهره حاجة م�س ّنة �أعياها التعب ..وغريها من املواقف الإن�سانية التي تعك�س الوجه احل�ضاري لهذه البالد التي
�أعزها اهلل باحلرمني ال�شريفني.
و�إنه ليطيب يل يف هذه املنا�سبة املفخرة �أن �أرفع خال�ص التهنئة ملقام خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز،
و�سمو ويل عهده الأمني �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز  -يحفظهما اهلل  -على النجاح الكبري
الذي حتقق يف حج هذا العام  ،بف�ضل اهلل تعالى ثم بف�ضل الإ�شراف املبا�شر والتوجيهات امل�ستمرة منهما � -أيدهما
اهلل ،-وكذلك العمل امليداين الد�ؤوب ،وال�شك �أن ما مت حتقيقه من �إجنازات ،كان مبتابعة متوا�صلة من �صاحب ال�سمو
امللكي الأمري عبدالعزيز بن �سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ،رئي�س جلنة احلج العليا ،ومبتابعة متوا�صلة من
�صاحب ال�سمو امللكي الأمري خالد الفي�صل م�ست�شار خادم احلرمني ال�شريفني �أمري منطقة مكة املكرمة ،رئي�س جلنة احلج
املركزية ،وعزمية وجهود املخل�صني من �أبناء هذا الوطن املعطاء.
وكما هو د�أب اململكة العربية ال�سعودية منذ ت�أ�سي�سها على يد امللك عبدالعزيز بن عبدالرحمن �آل �سعود ومن بعده �أبنا�ؤه
امللوك الربرة  -يرحمهم اهلل  -وحتى العهد الزاهر الذي نعي�شه اليوم ،ف�إن خدمة احلرمني ال�شريفني واحلجاج �شرف
تعتز به جميع م�ؤ�س�سات املجتمع املدنية والر�سمية ،وهي جهود تكللت بنجاح كبري ومتيز ال نظري له.
وجاءت ا�ست�ضافة خادم احلرمني ال�شريفني يحفظه اهلل �آالف امل�سلمني من خمتلف الدول الإ�سالمية على نفقته اخلا�صة
ما �أدخل الفرح �إلى قلوبهم يف ت�أكيد جلي على العناية واالهتمام والتفاين الذي توليه قيادتنا الر�شيدة خلدمة الإ�سالم
وامل�سلمني .
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